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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE

pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

în temeiul art. 108 din Constituţia României,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. — Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, publicată în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 8 martie 2002, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) La nivelul comunelor, atribuţiile pe linia relaţiei cu presa şi a informării directe a persoanelor pot fi
îndeplinite de o persoană special desemnată în acest scop de primar.”

2. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 8. — (1) Pentru accesul publicului la informaţiile de interes public difuzate din oficiu, fiecare
instituţie sau autoritate publică organizează în cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice
puncte de informare-documentare.”

3. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul
cuprins:

„(11) Instituţiile şi autorităţile publice pot organiza o bibliotecă virtuală, ce cuprinde o colecţie de
informaţii de interes public, actualizate şi completate periodic cu informaţiile de interes public furnizate
solicitanţilor.”

4. La articolul 8, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Informaţiile comunicate din oficiu de către instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la art. 6 alin. (2)
şi (3) se vor afişa obligatoriu pe pagina proprie de internet, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.”

5. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi
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completările ulterioare, au obligaţia să accesibilizeze paginile proprii de internet, în vederea asigurării
accesului la informaţiile publice pentru persoanele cu handicap, în conformitate cu prevederile Legii nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.”

6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 10. — (1) Informaţiile de interes public care se comunică din oficiu, conform legii, vor fi prezentate
într-o formă accesibilă, standardizată şi concisă. Informaţiile vor fi afişate, de regulă, în format editabil.

(2) în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările
ulterioare, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a publica şi de a actualiza anual un buletin
informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu
modificările şi completările ulterioare. Buletinul va fi publicat pe pagina proprie de internet, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.

(3) în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările
ulterioare, autorităţile publice sunt obligate să aducă la cunoştinţă publică, cel puţin anual, un raport
periodic de activitate. Raportul periodic de activitate va fi elaborat conform modelului prevăzut în anexa
nr. 3 la prezentele norme metodologice.

(4) în situaţia în care raportul va fi elaborat anual, acesta va fi adus la cunoştinţă publică cel târziu la
sfârşitul lunii aprilie din anul următor.

(5) Publicitatea raportului prevăzut la alin. (3) va fi asigurată prin publicarea în Monitorul Oficial al
României, Partea a lll-a, precum şi pe pagina proprie de internet în secţiunea dedicată informaţiilor de
interes public. Raportul poate fi afişat şi la sediul autorităţii publice.

(6) Autorităţile şi instituţiile publice pentru care, prin lege specială, se prevede obligaţia elaborării şi
prezentării unui raport privind activitatea proprie vor elabora doar raportul prevăzut de legea specială. în
acest caz, raportul va cuprinde şi elementele prevăzute în anexa nr. 3.”

7. La articolul 11, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 11. — (1) Accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu se realizează obligatoriu
prin:

a) afişare pe pagina de internet proprie a autorităţii sau instituţiei publice, conform modelului prevăzut în
anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice;

b) afişare la sediul autorităţii sau instituţiei publice sau prin publicare în Monitorul Oficial al României sau
în mijloacele de informare în masă sau în publicaţii proprii;

c) consultare la sediul autorităţii sau instituţiei publice, în punctele de informare-documentare, în spaţii
special destinate acestui scop, după caz.
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(2) Furnizarea informaţiilor de interes public în formele prevăzute la alin. (1) este modalitatea minimă
obligatorie de comunicare din oficiu a informaţiilor de interes public pentru toate autorităţile şi instituţiile
publice.”

8. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 14. — (1) Pentru a facilita redactarea solicitării şi a

reclamaţiei administrative autorităţile şi instituţiile publice vor pune gratuit la dispoziţie persoanei
interesate formulare-tip. Acestea vor fi afişate pe pagina proprie de internet şi vor fi distribuite, la cerere,
persoanelor interesate, prin intermediul structurilor prevăzute la art. 3 alin. (1).

(2) Modelele formularelor-tip ale cererii de informaţii de interes public şi ale reclamaţiei administrative
sunt prezentate în anexele nr. 4—6.

(3) Utilizarea formularelor-tip este facultativă. Nu poate constitui motiv de refuz al accesului la
informaţiile publice dacă solicitarea este redactată într-o altă formă decât modelul prevăzut la alin. (1).

(4) Modelul scrisorii de răspuns la cerere şi cel al scrisorii de răspuns la reclamaţia administrativă,
împreună cu modelul registrului pentru înregistrarea documentelor prevăzute la alin. (2), sunt prevăzute în
anexele nr. 7—9.”

9. La articolul 15, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Solicitarea de informaţii de interes public sau reclamaţia administrativă se poate transmite prin
mijloace electronice.

(3) Informaţiile de interes public solicitate în scris vor fi comunicate în formatul precizat în cererea
solicitantului, respectiv în scris, în format electronic sau hârtie.”

10. La articolul 15, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) şi (6), cu
următorul cuprins:

„(4) Dacă informaţiile de interes public solicitate sunt disponibile în format editabil, la cererea
solicitantului, acestea vor fi furnizate şi în acest format.

(5) în aplicarea art. 7 alin. (3) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, lipsa
semnăturii olografe de pe solicitarea de furnizare a informaţiilor de interes public transmise în format
electronic nu poate constitui un motiv de nefurnizare a informaţiilor solicitate.

(6) Informaţiile de interes public vor fi comunicate în termenele prevăzute de art. 7 din Legea nr.
544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, chiar dacă solicitantul nu a invocat acest act normativ
în solicitarea de furnizare a informaţiilor publice.”

11. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
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„Art. 16. — (1) Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de
interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi
anume:

a) 10 zile pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în
acest termen;

b) 10 zile pentru anunţarea solicitantului că termenul prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru
identificarea informaţiei solicitate;

c) 30 de zile pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit.
a);

d) 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului.

(2) Termenele prevăzute la alin. (1) se calculează de la data înregistrării solicitării, în condiţiile art. 20 alin.
(4); nu intră în calculul termenelor ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se
împlineşte.

(3) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi
lucrătoare care urmează.”

12. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Plata serviciilor de copiere se poate face în numerar, prin mandat poştal, prin decontare bancară, prin
intermediul cârdurilor bancare şi prin intermediul altor sisteme de plată, potrivit prevederilor legale în
vigoare. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să aducă la cunoştinţă publică contul în care se va
efectua plata.”

13. La articolul 18, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu
următorul cuprins:

„(4) în aplicarea art. 9 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
prin costul serviciului de copiere se înţelege costul direct al operaţiunii tehnice de copiere a informaţiei
solicitate pe suport hârtie.

(5) Costul serviciului de copiere va fi aprobat, respectiv actualizat prin actul administrativ al
conducătorului autorităţii sau instituţiei publice centrale sau locale şi nu poate depăşi 0,05% din salariul
minim pe economie calculat per pagină.”

14. La articolul 20, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(4) Cererile de solicitare a informaţiilor de interes public, indiferent de modul în care au fost formulate,
inclusiv cele prevăzute la alin. (3), se înregistrează, de îndată, la structurile sau la persoanele responsabile
de informarea publică directă, în Registrul pentru înregistrarea solicitărilor şi răspunsurilor privind accesul
la informaţiile de interes public.”
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15. La articolul 20, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul
cuprins:

„(5) După înregistrarea cererii, structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă au
obligaţia să comunice solicitantului, direct sau electronic la adresa de e-mail furnizată, data şi numărul de
înregistrare a cererii. Pentru cererile transmise prin poştă, numărul de înregistrare va fi comunicat numai la
solicitarea persoanei care a formulat cererea.”

16. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) în situaţia în care informaţia solicitată este dintre cele care se comunică din oficiu, se asigură de
îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, precum şi sursa unde
informaţia solicitată poate fi găsită.”

17. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul
cuprins:

„(3) La solicitarea expresă a persoanei interesate, informaţiile de interes public comunicate din oficiu vor
fi comunicate şi în scris, pe suport electronic sau hârtie.”

18. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 22. — (1) în cazul în care informaţia solicitată nu este dintre cele care se comunică din oficiu,
solicitarea se transmite structurilor competente din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, care deţin
informaţiile solicitate, pentru a verifica respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, cu
modificările şi completările ulterioare.”

19. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul
cuprins:

„(21) în situaţia în care informaţia publică solicitată se află pe un înscris care conţine atât informaţii la care
accesul este liber, cât şi informaţii exceptate de la liberul acces, informaţia publică solicitată va fi
comunicată, după anonimizarea informaţiilor exceptate, prevăzute la art. 12 din Legea nr. 544/2001, cu
modificările şi completările ulterioare.”

20. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 24. —în cazul în care solicitarea nu se încadrează în

competenţele instituţiei sau autorităţii publice, în termen de 5 zile de la înregistrare, structurile sau
persoanele responsabile de informarea publică directă transmit solicitarea către instituţiile sau autorităţile
competente şi informează solicitantul despre aceasta.”

21. La articolul 26, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,c) asigură disponibilitatea informaţiilor comunicate din oficiu, prevăzute la art. 5 din Legea nr. 544/2001,
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cu modificările şi completările ulterioare, pe pagina de internet şi la afişierul instituţiei, precum şi în alte
modalităţi, după caz;”.

22. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 27. — (1) Fiecare instituţie sau autoritate publică va

întocmi anual, prin structurile de informare şi relaţii publice, un raport privind accesul la informaţiile de
interes public, care va cuprinde:

a) numărul total de solicitări de informaţii de interes public;

b) numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes;

c) numărul de solicitări rezolvate favorabil;

d) numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii (informaţii exceptate de la
acces, inexistente etc.);

e) numărul de solicitări adresate: 1. pe suport hârtie; 2. pe suport electronic; 3. solicitări verbale;

f) numărul de solicitări adresate de persoane fizice;

g) numărul de solicitări adresate de persoane juridice;

h) numărul de reclamaţii administrative: 1. rezolvate favorabil; 2. respinse;

i) numărul de plângeri în instanţă: 1 rezolvate favorabil; 2. respinse; 3. în curs de soluţionare;

j) costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice;

k) sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate;

l) numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare-documentare;

m) numărul de răspunsuri defalcat pe termene de răspuns;

n) informaţiile solicitate identificate ca fiind exceptate de la accesul liber la informaţie;

o) măsurile luate pentru îmbunătăţirea activităţii;

p) numele şi prenumele persoanei desemnate, respectiv ale şefului compartimentului prevăzut la art. 3 alin.
(1).

(2) Raportul elaborat după modelul prevăzut în anexa nr. 10 va fi adresat conducătorului autorităţii sau
instituţiei publice respective şi va fi făcut public în termenul prevăzut la art. 10 alin. (4).
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(3) Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale vor asigura centralizarea rapoartelor
prevăzute la alin. (1) de la autorităţile şi instituţiile publice din subordine.

(4) Autorităţile publice locale din judeţ, respectiv municipiul Bucureşti vor transmite către instituţiile
prefectului raportul prevăzut la alin. (1) până la data de 30 aprilie a anului următor.

(5) Prefectul analizează întocmirea raportului, conform anexei nr 10, şi poate solicita autorităţilor
administraţiei publice locale emitente completarea acestuia.

(6) Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiile prefectului
vor transmite rapoartele până la data de 15 mai către Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog
Civic.”

23. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 34. — (1) Răspunsul motivat la reclamaţia administrativă se transmite persoanei care a formulat-o în
termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.

(2) în cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul va conţine informaţiile de interes public
solicitate iniţial şi, de asemenea, după caz, va menţiona măsurile dispuse, respectiv sesizarea comisiei de
disciplină, în cazul funcţionarului public, în condiţiile legii.”

24. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 36. — (1) în condiţiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările
ulterioare, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu
modificările şi completările ulterioare, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a
tribunalului.

(2) Scutirea de taxa de timbru, prevăzută la art. 22 alin. (5) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la
plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.”

25. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 40. — Anexele nr. 1—10 fac parte integrantă din

prezentele norme metodologice.”

26. Anexele nr. 1—6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1—6 la prezenta hotărâre.

27. După anexa nr. 6 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 7—10, având cuprinsul prevăzut în
anexele nr. 7—10 la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
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DACIAN JULIEN CIOLOŞ

Contrasemnează:

Ministrul pentru consultare publică şi dialog civic,

Victoria-Violeta Alexandru

Viceprim-ministru,

ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,

Vasile Dîncu

Ministrul afacerilor interne,

Petre Tobă

Ministrul finanţelor publice,

Anca Dana Dragu

Bucureşti, 6 iulie 2016.

Nr. 478.

Anexele nr. 1—6
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